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Kompletne systemy tarasowo/balkonowe

Balkony i tarasy wystają zwykle poza obrys 
budynku. Zdarza się jednak, że są wkompo-
nowane w jego bryłę i znajdują się nad czę-
ściami mieszkalnymi, tak jak w przypadku 
loggii, balkonów nad wykuszami lub tarasu 
nad garażem. 
W każdym przypadku należą one, poza 
dachem i elewacjami, do najbardziej na-
rażonych na działanie czynników atmosfe-
rycznych, a tym samym na zniszczenie. Źle 
wykonane mogą stać się zmorą mieszkań-
ców już po roku od zamieszkania w nowym 
budynku, zwłaszcza jeśli znajdują się nad 
częściami mieszkalnymi.  
W przypadku nieprawidłowo wykonanych 
balkonów i tarasów z okładziną ceramicz-
ną, na skutek zawilgocenia podłoża lub 
przyległych ścian, może dojść z biegiem 
czasu nawet do zagrzybienia wnętrz oraz 
naruszenia stabilności konstrukcji budyn-
ku. Nieprawidłowe odprowadzenie wody 
opadowej powoduje odspojenie okładziny 
ceramicznej od podłoża oraz powstawanie 
zacieków.
 

BALKONY I TARASY NA LATA

Co zrobić, aby uniknąć takich problemów?

› Wybrać odpowiedni system zabez-
pieczenia balkonu lub tarasu. Wybór 
w dużej mierze uzależniony jest od ich 
usytuowania.

 
 System z rynną polecany w przypad-

ku, kiedy woda z balkonów i tarasów 
ściekałaby na balkony, tarasy lub inne 
elementy budynku położone poniżej.  
Zamontowana rynna będzie odpro-
wadzać wodę opadową do systemu 
rynnowego budynku. Rozwiązanie wy-
stępujące częściej w budownictwie wie-
lorodzinnym i wielokondygnacyjnym. 

 System bez rynny z profilem okapo-
wym polecany jest w każdym innym 
przypadku. Okap również odprowadzi 
wodę opadową, ale ściekająca woda 
niczemu i nikomu nie będzie zagra-
żać. Rozwiązanie występujące częściej 
w budownictwie jednorodzinnym.

› Należy bardzo rygorystycznie prze-
strzegać technologii wykonania całe-
go systemu zabezpieczenia balkonów 
i  tarasów przed penetracją wilgoci 
oraz działaniem czynników atmos-
ferycznych. Niestaranne wykonanie 
może skutkować w przyszłości drogim 
remontem, ponieważ naprawa źle wy-
konanego zabezpieczenia przed wil-
gocią oznacza konieczność zerwania 
wszystkich warstw i położenia ich od 
nowa. 

› Należy stosować produkty najlepiej 
jednego producenta, które tworzą sys-
tem i obejmują wszystkie etapy wyko-
nania zabezpieczenia balkonów i ta-
rasów, łącznie z położeniem okładziny 
ceramicznej.
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Zalety systemów Knauf BR i ZR

Oferta obejmuje dwa systemy:

 system Knauf ZR  (z rynną)

 system Knauf BR (bez rynny).

W skład obu systemów wchodzą  specjal-
nie do siebie dobrane, wysokiej jakości ma-
teriały, wytrzymałe na działanie  czynników 
atmosferycznych.

› Środek do zagruntowania betonowego 
podłoża na zewnątrz budynku, głębo-
ko penetrujący, KNAUF HAFTEMUL-
SION.  Należy go użyć, przygotowując 
balkon lub taras do dalszych prac. Środek 
wzmocni podłoże, wyrówna chłonność 
i stworzy mostek sczepny.

› Masa naprawczo-wyrównująca KNAUF 
M1 REPAIR, do wyrównania cemento-
wego podłoża balkonu lub tarasu w za-
kresie 3-50 mm.

› Elastyczna zaprawa uszczelniająca, 
1-komponentowa  KNAUF HYDRO 
FLEX 1 C, na bazie cementu. Należy  ją 
wykonać na całej powierzchni  balkonu 
lub tarasu przed przystąpieniem do kleje-
nia okładziny ceramicznej.  Po wyschnię-
ciu tworzy szczelną,  elastyczną powło-
kę,  chroniącą podłoże przed wnikaniem 
wody i wilgoci.

› Taśma oraz narożniki zewnętrzne i  we-
wnętrzne KNAUF HYDRO FLEX stano-
wią uzupełnienie systemu hydroizolacji 
balkonu/tarasu. Wspólnie z hydroizolacją  
KNAUF Hydro Flex 1C tworzą szczelną po-
włokę i stanowią doskonałą barierę przed 
wnikaniem wody i wilgoci w podłoże.

› Wysokoelastyczny odkształcalny klej 
KNAUF K4 ELASTYCZNY PLUS, któ-
rym przykleić można glazurę, gres i  tera-
kotę w małych i dużych formatach. Bar-
dzo dobrze wiąże okładzinę ceramiczną 
z podłożem.

› KNAUF FUGA ELASTYCZNA  oraz 
KNAUF SILIKON – zamykają fugi 
i  wszelkie szczeliny na położonej już 
okładzinie ceramicznej. Oba produkty są 
odporne na działanie warunków atmosfe-
rycznych.

Systemy różnią się od siebie rodzajem zasto-
sowanych profili okapowych. System KNA-
UF ZR umożliwia montaż rynien i dzięki temu  
można odprowadzić wodę opadową w 
kontrolowany sposób. W  systemie KNAUF 
BR, woda ścieka na zewnątrz tarasu lub bal-
konu po profilach okapowych. Wszystkie 
elementy tych dwóch systemów wykonane 
są z aluminium pokrytego powłoką polie-
strową. Dzięki temu odporne są na korozję.

KOMPLETNE SYSTEMY  BALKONOWE KNAUF

 KOMPLETNY SYSTEM                  

ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ 

WŁAŚCIWE  
ODPROWADZANIE WODY  

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI  
ATMOSFERYCZNE  

ŁATWOŚĆ W UTRZYMANIU  
CZYSTOŚCI 

TRWAŁOŚĆ NA LATA 
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Kompletne systemy tarasowo/balkonowe
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Z RYNNĄ
1. okładzina – płytki ceramiczne

2. klej KNAUF K4

3. Hydroizolacja KNAUF  
HYDRO FLEX 1C

4. masa naprawczo-wyrównująca 
KNAUF M1 REPAIR

5. środek gruntujący  
KNAUF HAFTEMULSION

6. warstwa spadkowa

7. konstrukcja płyty balkonu

8A. profil okapowy 
KNAUF ZR

9. taśma i narożniki  
KNAUF HYDRO FLEX

10. KNAUF sznur dylatacyjny

11. KNAUF fuga elastyczna

12. masa uszczelniająca 
np. KNAUF SILIKON

13. KNAUF hak rynnowy
14. rynna
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System KNAUF ZR  
zaleca się stosować 
szczególnie tam, gdzie 
występuje zagrożenie, 
że woda z balkonów 
usytuowanych na wyższych 
kondygnacjach będzie się 
wlewać w niekontrolowany 
sposób na balkony znajdujące 
się poniżej. Np. balkony w 
budownictwie wielorodzinnym, 
nad wejściami do budynków 
lub nad tarasami, itp.

KNAUF Haftemulsion 
środek do gruntowania 
chłonnych i niechłonnych 
powierzchni we wnętrzach i na 
zewnątrz

KNAUF Hydro Flex 1C 
jednokomponentowa, 
elastyczna zaprawa 
uszczelniająca

KNAUF M1 Repair 
masa naprawczo-wyrównująca 
w zakresie 3-50 mm

Klej KNAUF K4 
wysokoelastyczny, odkształcalny 
klej do płytek C2TES1

Elementy uzupełniające

W£AŒCIWOŒCI:

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ POD£O¯A: Podk³ady cementowe, inne pod³o¿a posiadaj¹ce odpowiedni¹ sztywnoœæ i noœnoœæ.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA:

NARZĘDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, 
nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych 
przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

MONTA¯:

BAZA

CIÊ¯AR

GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTROWEJ

KOLOR

aluminium pokryte pow³ok¹ poliestrow¹

1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.

L 30/40
³¹cznik

OP 30/40 MG75
uchwyt rynnowyodbojniki przyścienne (lewy,prawy)

poziomy
³¹cznik dylatacyjny

pionowy
³¹cznik dylatacyjny

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

data 
wyd
ania: 
21/0
2/20
14

skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
szczelność w strefach okapowych
kompletne rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
estetyczny wygl¹d

Narożnik 
wewnętrzny 90⁰ 

Knauf ZR

Narożnik 
zewnętrzny 90⁰ 

Knauf ZR

Narożnik 
wewnętrzny 135⁰ 

Knauf ZR

Hak rynnowy 
(1 kpl = 4 szt haków 

+ 8 wkrętów)

Narożnik 
zewnętrzny 135⁰ 

Knauf ZR

Łącznik pionowy 
Knauf ZR

Łącznik 
Knauf ZR

Odbojnik 
przyścienny 

Knauf ZR

Łącznik 
Knauf ZR
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NARZĘDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, 
nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych 
przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
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Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
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DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
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ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.
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Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.
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W£AŒCIWOŒCI:

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ POD£O¯A: Podk³ady cementowe, inne pod³o¿a posiadaj¹ce odpowiedni¹ sztywnoœæ i noœnoœæ.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA:

NARZĘDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, 
nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych 
przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

MONTA¯:

BAZA

CIÊ¯AR

GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTROWEJ

KOLOR

aluminium pokryte pow³ok¹ poliestrow¹

1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
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w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
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Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
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poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.
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powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
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zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.
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przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

MONTA¯:

BAZA

CIÊ¯AR

GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTROWEJ

KOLOR

aluminium pokryte pow³ok¹ poliestrow¹

1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.

L 30/40
³¹cznik

OP 30/40 MG75
uchwyt rynnowyodbojniki przyścienne (lewy,prawy)

poziomy
³¹cznik dylatacyjny

pionowy
³¹cznik dylatacyjny

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.
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skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
szczelność w strefach okapowych
kompletne rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
estetyczny wygl¹d

W£AŒCIWOŒCI:

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ POD£O¯A: Podk³ady cementowe, inne pod³o¿a posiadaj¹ce odpowiedni¹ sztywnoœæ i noœnoœæ.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA:

NARZĘDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, 
nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych 
przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

MONTA¯:
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CIÊ¯AR

GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTROWEJ

KOLOR

aluminium pokryte pow³ok¹ poliestrow¹

1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.
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Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.
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kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
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wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
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masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
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zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
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Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.
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uchwyt rynnowyodbojniki przyścienne (lewy,prawy)
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³¹cznik dylatacyjny

pionowy
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Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.
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skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
szczelność w strefach okapowych
kompletne rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
estetyczny wygl¹d

W£AŒCIWOŒCI:

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ POD£O¯A: Podk³ady cementowe, inne pod³o¿a posiadaj¹ce odpowiedni¹ sztywnoœæ i noœnoœæ.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA:

NARZĘDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, 
nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych 
przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

MONTA¯:

BAZA

CIÊ¯AR

GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTROWEJ

KOLOR

aluminium pokryte pow³ok¹ poliestrow¹

1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.
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Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.
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szlifierki kątowej.
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Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
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ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.
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Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.
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W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.
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Profil okapowy KNAUF ZR to profil okapowy stosowany przy wykończeniach krawędzi balkonów i tarasów 
z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonanie: aluminium pokryte powłoką poliestrową. Kształt profilu 
umożliwia jego szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są 
otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie 
rynny.

Profil prosty Knauf ZR (dł. 2 m)
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Dwa rodzaje systemów – balkony i tarasy z rynną i bez rynny
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1. okładzina – płytki ceramiczne

2. klej KNAUF K4

3. KNAUF HYDRO FLEX 1C

4. masa naprawczo-wyrównująca 
KNAUF M1 Repair

5. środek gruntujący  
KNAUF HAFTEMULSION

6. warstwa spadkowa

7. konstrukcja płyty balkonu

8B. profil okapowy KNAUF BR
9. taśma i narożniki  

KNAUF HYDRO FLEX

10. KNAUF sznur dylatacyjny

11. KNAUF fuga elastyczna

12. masa uszczelniająca 
np. KNAUF SILIKON
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System KNAUF BR 
zdaje doskonale egzamin 
na tarasach i balkonach 
w budownictwie jednorodzinnym.

BEZ RYNNY

Sznur dylatacyjny KNAUF 
poliprenowy do wykonania 
szczelin dylatacyjnych przy 
posadzkach ceramicznych na 
trasach i balkonach

KNAUF Fuga elastyczna  
cementowa do wypełniania 
spoin

Taśma, narożniki 
zewnętrzne i wewnętrzne 
KNAUF Hydro Flex do 
uszczelniania połączeń 
pomiędzy  
warstwami  
i naroży

Masa uszczelniająca  
W tym przypadku możemy 
zastosować np. KNAUF 
Silikon – jednoskładnikowy 
trwale elastyczny 
uszczelniacz 
silikonowy. Zapewnia 
szczelne połączenie 
w miejscach, gdzie 
zwykłe spoiny 
ulegają pęknięciom
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Narożnik zewnętrzny 
90⁰ Knauf BR

Narożnik zewnętrzny 
135⁰ Knauf BR

Łącznik 
 Knauf BR

Łącznik Knauf BRNarożnik wewnętrzny 
90⁰ Knauf BR

Narożnik wewnętrzny 
135⁰ Knauf BR

Odbojnik przyścienny 
(lewy+prawy) Knauf BR

W£AŒCIWOŒCI:

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ POD£O¯A: Podk³ady cementowe, inne pod³o¿a posiadaj¹ce odpowiedni¹ sztywnoœæ i noœnoœæ.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA:

NARZĘDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, 
nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych 
przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

MONTA¯:

BAZA

CIÊ¯AR

GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTROWEJ

KOLOR

aluminium pokryte pow³ok¹ poliestrow¹

1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.

L 30/40
³¹cznik

OP 30/40 MG75
uchwyt rynnowyodbojniki przyścienne (lewy,prawy)

poziomy
³¹cznik dylatacyjny

pionowy
³¹cznik dylatacyjny

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

data 
wyd
ania: 
21/0
2/20
14

skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
szczelność w strefach okapowych
kompletne rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
estetyczny wygl¹d

W£AŒCIWOŒCI:

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ POD£O¯A: Podk³ady cementowe, inne pod³o¿a posiadaj¹ce odpowiedni¹ sztywnoœæ i noœnoœæ.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA:

NARZĘDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, 
nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych 
przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

MONTA¯:

BAZA

CIÊ¯AR

GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTROWEJ

KOLOR

aluminium pokryte pow³ok¹ poliestrow¹

1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.

L 30/40
³¹cznik

OP 30/40 MG75
uchwyt rynnowyodbojniki przyścienne (lewy,prawy)

poziomy
³¹cznik dylatacyjny

pionowy
³¹cznik dylatacyjny

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

data 
wyd
ania: 
21/0
2/20
14

skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
szczelność w strefach okapowych
kompletne rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
estetyczny wygl¹d

Elementy uzupełniające Profil prosty Knauf BR (dł. 2 m)

Profil okapowy Knauf BR to profil okapowy stosowany przy wykończeniach krawędzi balkonów i tarasów 
z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonanie: aluminium pokryte powłoką poliestrową. Kształt profilu 
umożliwia jego szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są  
otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Zapewnia: prosty i szybki montaż, skuteczne odprowadzenie 
wody z posadzki, odporność na korozję i czynniki atmosferyczne, szczelność w strefach okapowych.
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Kompletne systemy tarasowo/balkonowe

TECHNOLOGIA WYKONANIA
TECHNOLOGIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ETAPY: 

 Przygotowanie podłoża
 Montaż profili okapowych 
 Wykonanie hydroizolacji na całej powierzchni balkonu lub tarasu
 Ułożenie okładziny ceramicznej:
aplikacja fugi
aplikacja silikonu
 Montaż haków rynnowych i rynien do profili ZR

Technologia wykonania zarówno w systemie 
z rynną jak i w systemie bez rynny, składa się 
z wielu tych samych czynności. Różnice wy-
stępują tylko w zastosowaniu elementów obu 
systemów, takich jak profile okapowe, naroż-
niki i łączniki oraz montażu haków rynnowych 
w systemie ZR. 

Przyjęto, że podłożem jest podkład cemen-
towy wykonany ze spadkiem ok. 1,5-2,0%. 
Podłoże musi być suche, stabilne, chłonne 
i posiadać prawidłowo wykonane dylatacje. 
Bok zdylatowanego pola nie powinien być 
dłuższy niż 2,5 m.
Warstwę wyrównawczą na grubość profila 
okapowego tj. ok. 3 mm wykonać zaprawą 
Knauf M1 Repair. 

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po 
ich wstępnym przymocowaniu i ustawieniu 
wymierzamy i docinamy profile proste, pamię-
tając o odstępie między profilami min. 2 mm. 
Do cięcia profili nie stosować urządzeń, któ-
re podczas obróbki powodują gwałtowny 
wzrost temperatury, np. szlifierki kątowej. 

Wszystkie elementy profili okapowych ukła-
damy w świeżo nałożonej hydroizolacji  
Knauf Hydro Flex 1C. 

Przygotowanie zaprawy uszczelniającej  
Knauf Hydro Flex 1 C: 20 kg worek wymie-
szać za pomocą mieszadła wolnoobrotowe-
go z ok. 4,8 litrów czystej wody. Wodę wlać 
do czystego pojemnika powoli dosypywać 
suchą zaprawę. Mieszać ok. 2-3 minuty, aż 
do uzyskania jednorodnej, homogenicznej 
masy. Odczekać min. 3 minuty i ponownie 
krótko przemieszać. Wymieszany materiał 
należy zużyć w ciągu 1 godziny. Po stężeniu 
materiał nie może być uzdatniany do ponow-
nego użycia poprzez dodawanie wody.
Wkręty osadzonych wcześniej kołków rozpo-
rowych dokręcamy po wstępnym związaniu 
hydroizolacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

MONTAŻ ELEMENTÓW SYSTEMU 
PROFILI OKAPOWYCH

Zagruntuj podłoże środkiem gruntującym 
KNAUF Haftemulsion.

Przyłóż narożnik do miejsca montażu, zaznacz otwory, 
odłóż narożnik, wywierć otwory, osadź kołki rozporowe, 
pod narożniki, nałóż warstwę hydroizolacji KNAUF HF 1C, 

ponownie przyłóż narożnik i wkręć wkręty do połowy. 

Profile zamontuj w taki sam sposób jak narożniki.

Zaprawą naprawczą KNAUF M1 Repair wyrównaj podłoże 
do wysokości szablonu montażowego.

Wymierz i dotnij profile ZR lub BR.

Zamontuj łączniki profili od góry i od dołu.

Szczeliny pomiędzy profilami wypełnij masą 
uszczelniającą np. KNAUF SILIKON.
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Ułóż płytki. Użyj wysokoelastycznego kleju Knauf K4 
Elastyczny Plus.

Przygotowaną zaprawę uszczelniającą  
Knauf Hydro Flex 1C nanosić równomiernie 
w 2 cyklach roboczych, najlepiej za pomocą 
pacy. Pierwsza warstwa powinna być nanie-
siona na wcześniej przygotowane podłoże 
w taki sposób, aby masa dokładnie wypełni-
ła wszystkie pory znajdujące się na jego po-
wierzchni. W narożach, jak również na styku 
profili okapowych z podłożem, w świeżo
nałożonej hydroizolacji zatopić taśmę 
uszczelniającą Knauf Hydro Flex. Aplikacja 
drugiej warstwy możliwa jest po wyschnięciu 
pierwszej, czyli po upływie ok. 3-4 godzin. 
Hydroizolację należy również nanieść na są-
siadujące ściany, na wysokość planowanego 
cokołu. Minimalna grubość warstwy po wy-
schnięciu nie powinna być mniejsza niż  2 mm 
(świeża 2,5 mm).

Świeżo nałożoną zaprawę należy chronić 
przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, zbyt szybkim wysychaniem, wy-
soką temperaturą, przeciągami i deszczem.

Po ok. 24 h przystępujemy do układania okła-
dziny ceramicznej metodą cienkowarstwową. 
Do przyklejania okładzin użyjemy wysokoela-
stycznego, odkształcalnego kleju do glazury 
KNAUF K4 wg. klasyfikacji C2TES1. Klej za-
leca się nanosić metodą kombinowaną: na 
powierzchnię tarasu i spodnią powierzchnię 
płytki nanosimy klej grubości kilku milimetrów. 
Po dociśnięciu płytki, pomiędzy podłożem 
a płytką powstaje zwarta warstwa zaprawy 
całkowicie wypełniając przestrzeń. Redukuje 
tym samym miejsce wniknięcia wody, która 
zamarzając zimą może doprowadzić do od-
spojenia płytek od podłoża.

Aplikacja fugi

Po wyschnięciu kleju (ok. 48 h) przystępujemy 
do fugowania. Zaprawę wciskamy w oczysz-
czone spoiny pomiędzy płytkami za pomocą 
gumowej ściągaczki do fug. Po wstępnym 
związaniu fugę wygładzamy wilgotną gąb-
ką, zachowując połączenie fugi z krawędzia-
mi płytek. Po całkowitym związaniu fugę prze-
cieramy do czysta. Fuga to nie tylko walory 
estetyczne, ale również pełni funkcję pewne-
go rodzaju dylatacji.

WYKONANIE HYDROIZOLACJI 
NA ELEMENTACH BLACHARSKICH 
I CAŁEJ POWIERZCHNI 
BALKONU LUB TARASU 

UŁOŻENIE OKŁADZINY 
CERAMICZNEJ

Nałóż hydroizolację KNAUF Hydro Flex 1C na profilach 
okapowych. Zatop taśmę uszczelniającą Hydro Flex 

w świeżo nałożonej hydroizolacji. 

Lekko zwilż całą powierzchnię balkonu lub tarasu 
i nanieś pierwszą warstwę zaprawy uszczelniającej 

HYDRO FLEX 1C.

W taki sam sposób uszczelnij połączenia balkonu lub 
tarasu ze wszystkimi przylegającymi do nich ścianami.

Do spoinowania zastosuj Knauf Fugę Elastyczną.

Po naniesieniu pierwszej warstwy hydroizolacji, usuń taśmę 
zabezpieczającą perforację profili. Po wyschnięciu pierwszej 

warstwy zaprawy uszczelniającej nanieś drugą warstwę.

Wypełnij szczeliny masą elastyczną. Użyj Knauf 
Silokonu. 

Aplikacja silikonu

Po fugowaniu uszczelniamy spoiny narożni-
kowe i dylatacyjne – te miejsca, gdzie zasto-
sowanie zwykłej fugi nie jest zalecane. Wy-
pełniamy je elastyczną masą uszczelniającą 
Knauf Silikon, który jest odporny na działanie 
deszczu, słońca oraz duże amplitudy tempera-
tury w ciągu roku. Silikon wyciskamy z kartusza 
w sposób ciągły, nie pozostawiając w szczeli-
nach pustych przestrzeni. W ciągu 5 min. po-
wierzchnię wypełnienia spryskujemy wodnym 
roztworem detergentu i wygładzamy podobnie 
zwilżonym narzędziem, usuwając nadmiar ma-
teriału. Spoina powinna mieć kształt uniemożli-
wiający gromadzenie się na niej wody.
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KORZYSTAJ Z SERWISU KNAUF

SERWIS TECHNICZNY AKADEMIA KNAUF KNAUF DIGITAL

Na techniczne pytanie otrzymasz  precy-
zyjną odpowiedź:

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje 
jako wykonawca, skorzystaj z naszej 
oferty szkoleniowej na:

› www.knauf.pl/szkolenia

Mnóstwo informacji oraz cennych 
wskazówek znajdziesz na naszych 
stronach internetowych, naszym blogu, 
profilu na facebooku oraz kanale  
You Tube:

› www.knauf.pl

› www.knaufmag.pl

› FB/knaufpolska

› You Tube/Knauf Budowa i Remont 

› Twitter/knaufpolska 

› Instagram/knaufpolska

› dzwoniąc do serwisu techniczne-
go Knauf pod numer     
22 3695 199 

›  lub pisząc na adres:
 serwis.techniczny@knauf.pl

Zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązuje każdorazowo aktualne wydanie. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do nienagannej jakości naszego materiału. Właściwości 
konstrukcyjne, statyczne i budowlano-fizyczne systemów Knauf można osiągnąć tylko wtedy, gdy zapewnione jest wyłączne zastosowanie komponentów systemowych Knauf lub 
produktów wyraźnie polecanych przez Knauf. Dane dotyczące zużycia, ilości i wykonania są wartościami empirycznymi, które w przypadku odmiennych warunków mogą nie być 
miarodajne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, przedruki, odtwarzanie fotomechaniczne, jak i elektroniczne, również we fragmentach, wymagają wyraźnego zezwolenia firmy 
Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
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